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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS PROFESSORES DO CURSO DE FILOSOFIA DA 1 

UNIFESP - CAMPUS GUARULHOS 2 

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e oito com início às 18:00 horas, reuniram-se 3 

os senhores professores do curso de Filosofia com a presença de Alexandre Torres Carrasco, César 4 

Ribas Cesar, Eduardo Kickhofel, Francisco de A. Pinheiro Machado, vice-coordenador do curso, 5 

Ivo da Silva Júnior, Rita de Cássia Souza Paiva, Rodnei Antônio do Nascimento. Ausência 6 

justificada dos professores Fernando Dias Andrade, Henry Burnett, Juvenal Savian, Lucia Rocha, 7 

Marcelo Carvalho, Maurício Marsola e Olgária Matos. Com a palavra, o Prof. Francisco apresenta 8 

a pauta a ser discutida: 1) Semana II Sofia; 2) Informes (estudantes); 3) Fórum estatuinte 9 

(regimento); 4) Progressão horizontal (Fernando); 5) Linha de pesquisa – “História da Filosofia 10 

Moderna e Contemporânea” (Fernando); 6) Recurso de notas. 1º ponto de pauta: o aluno Hildon 11 

apresentou a programação da II Sofia e informou sobre a organização do evento e os temas das 12 

apresentações. O prof. Francisco orientou que fizessem contato com os professores indicados, 13 

inscrição na Proex, divulgação no campus através de folders e que encaminhem para coordenação 14 

a solicitação de transporte para a ANPOF. 2º ponto de pauta: 1º informe - os alunos Hildon e 15 

Carolina expuseram algumas dúvidas com relação à pós-graduação, biblioteca e eletivas. O prof. 16 

Francisco esclareceu que no segundo semestre serão oferecidas 2 eletivas à tarde e 2 à noite. As 17 

questões da biblioteca poderiam ser esclarecidas com a própria Comissão de Biblioteca e a pós-18 

graduação seria discutida futuramente. 2º informe – com referência a Banca para Iluminismo, o 19 

prof. Francisco relatou que foram escolhidos 9 nomes, porém, apenas 1 confirmou a participação. 20 

Solicitou, então, auxílio aos professores Alexandre, Fernando e Rita, para que em caráter 21 

emergencial indicassem outros nomes. Encaminhou, ainda, carta à direção acadêmica, solicitando 22 

2 docentes do curso para composição da banca. Conforme carta apresentada pelo prof. Francisco, 23 

tal pedido foi negado, sendo regra da instituição apenas 1 professor por banca. A profª Rita relatou 24 

que a profª Olgária solicitou que fizesse contato com alguns nomes, o que foi feito prontamente. 25 

Gostaria de colocar, que banca para o concurso foi feita em caráter emergencial e que em nenhum 26 

momento houve qualquer tipo de manobra, e não gostaria de saber que houve acusações de 27 

qualquer espécie. O prof. Francisco informou que apenas 1  professor de Francês tomou posse, 28 

portanto, sobraria 1 vaga. Colocou o interesse em trazer a vaga para o curso de Filosofia. Os 29 

professores César e Alexandre não concordaram com a permuta, pois, em próximo concurso, 30 

Filosofia teria que devolver a vaga para o curso de Línguas. O prof. Ivo concordou com a proposta 31 

e o prof. Rodnei se absteve. Devido à ausência de alguns docentes na reunião, o prof. Francisco 32 

resolveu não tomar qualquer decisão sem o consentimento de todos. 3º ponto de pauta: O prof. 33 

Francisco falou sobre a reforma do Estatuto e informou que houve 1 fórum para discutir a 34 
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estatuinte no mês de julho e que haverá novo fórum para o aceite de propostas. Solicitou aos 35 

presentes propostas para o curso de Filosofia. 4º ponto de pauta: O prof. Francisco solicitou a 36 

Lílian, secretária do curso, que verificasse junto ao RH a questão da progressão horizontal dos 37 

docentes e enviasse as informações sobre o assunto por e-mail. 5º ponto de pauta: o prof. 38 

Francisco apresentou as alterações na linha de pesquisa do prof. Fernando. Os professores 39 

preferem algo mais enxuto/resumido. 6º ponto de pauta: o prof. Francisco comunicou que foi 40 

decidido na reunião do CG que não haverá mais recurso de nota com 2 professores revisando 41 

provas e trabalhos. Ainda não foi definida a nova forma de recurso. Nada mais havendo a 42 

acrescentar, eu, Lílian Bispo de Oliveira, na qualidade de secretária do curso de Filosofia, lavrei a 43 

presente ata que vai assinada por mim e por todos os presentes. Guarulhos, 30 de junho de 2008. 44 
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